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ארושן ויקהל פקודי כ"ג אדר תשפ"א

פניה אישית מכבוד הרב לחייל ולחיילת 
שחושבים על "גיור צהל"י"

חייל וחיילת יקרים!

שלא  למרות  לישראל  ההגנה  בצבא  שמשרתים   אלו 
נולדו יהודים.

אלו שרוצים להתגייר אבל רוצים להסתפק בגיור צה"לי, משהו 
שלא מקובל על פי ההלכה.

שימו לב טוב!

שמעתם, מן הסתם, הרבה על למה כן ולמה לא.

הבנתם, מן הסתם, כמו כולם, שזה לא גיור אמיתי.

אבל לא לכך נדרשנו.

לא לשם כך אני פונה אליכם בשעה יפה זו.

אני פונה אליכם דווקא אחרי שכל האבק שקע, ויחסית כבר 
עברו בישראל לפרשיות חדשות.

שימו לב טוב, ותנסו לראות מי אלו שאוהבים אתכם באמת.

יהיו  לימינכם  שיעמדו  הראשונים  ברצינות,  תתגיירו  כאשר 
אותם אנשים שמתנגדים היום לגיור שלכם, בגלל שעליהם יהיה 
ִמְצָרִים"  ְבֶּאֶרץ  ֱהִייֶתם  ֵגִרים  ִכּי  ַהֵגּר  ֶאת  "ַוֲאַהְבֶתּם  את הציווי 

)דברים י, יט(.
הם יעמדו לימינכם כאשר כל הפוליטיקאים כבר ישכחו מכם, 
כי זה יהיה אחרי הבחירות, ושם כבר אף אחד לא יצטרך באמת 

לעזור לכם.

הבעיה החמורה תהיה בדור הבא, כאשר הילדים שלכם יגדלו, 
ויבוא  להתחתן,  להתחבר,  הספר,  לבית  להיכנס  ירצו  והם 
אין  יהודים,  בדיוק  לא  שאתם  חושב  "אני  להם:  ויאמר   אי-מי 

מקומכם בחברתנו".

גם שם אף אחד לא יעמוד לימינכם, שם תצטרכו לעבור שוב 
לכם,  דואגים  היום  שבאמת  אלה  הרבניים,  הדין  לבתי  פעם 

ולהבין שיש דרך אחרת שרק דרכה ניתן להיות יהודים.

אתכם  ולהפוך  לחזית  אתכם  לזרוק  שמנסים  שאלו  תבינו 
לא  שלהם,  האישית  במלחמה  הראשונים  החלוצים  לחיילים 

באמת אוהבים אתכם.

ם  לא חושבים על העתיד.ה

שיפגע  מי  על  חושבים  לא  הם 
על  חושבים  לא  והם  בכם, 
את  לשאת  ירצה  שלא   מי 

בתכם לאשה.

להתייחס  אמורים  אתם 
שבאמת  לאלו  לאחרים, 
לאלו  עליכם,  וחושבים  דואגים 
כבר  אליכם  מתייחסים  שבאמת 
אליכם  מתייחסים  והם  אחרת,  היום 

 כאל "חביב אדם שנברא בצלם" )אבות פ"ג מי"ד(, וזה נאמר גם 
על גוי.

שטויות  לעשות  בכדי  סתם  תכנסו  שלא  לכם  שדואגים  אלו 
ולאחר מכן להיפגע.

הם לא יכולים לשנות את ההלכה.

"כן"  שם  שקורה  שמה  להחליט  אהבה  מתוך  יכולים  לא  הם 
נקרא גיור, מסיבה אחת פשוטה.

עסקן  לא  פוליטיקאי,  לא  הוא  הזה  הגיור  את  שקבע  מי   כי 
ולא רב.

הוא האלוקים בכבודו ובעצמו!

ואת ההחלטות שלו, לא ניתן לשנות, במיוחד לא כאלו שאפילו 
לא מאמינים בקיומו...

בהצלחה רבה לכם בדרך החדשה,

שכיום  אנשים  מאותם  דווקא  ותקבלו  טוב,  אותה  תעשו 
התמיכה  ואת  האמיתית  האהבה  את  הזה,  לתהליך  מתנגדים 

האמיתית למשך דורות.

בהצלחה רבה,

וברוכים תהיו!

שני ויקהל פקודי כ"ד אדר תשפ"א

ההזדמנויות העסקיות של הפוסט קורונה 
 מתחילות להפתיע! השאלה רק למי 

הן נועדו?
התקופה הזו של סיום הקורונה פותחת הרבה מאוד הזדמנויות, 

גם בארץ וגם בעולם.

הרבה מאוד דברים שהיו קפואים מתחילים להינמס.

מתבצעים  להתבצע,  יכולים  היו  שלא  דברים  מאוד  הרבה 
להישפך  מתחיל  תקוע  שהיה  מה  וכל  וכמה,  כמה  פי   היום 

ולהתגלגל ברחובות.

זו הזדמנות אדירה לכולנו.

ישנם הרבה מאוד אנשים שיודעים לנצל את ההזדמנות הזו.

אבל ישנם הרבה מאוד אנשים שלא יודעים לנצל את ההזדמנות, 
ולא רק שלא יודעים, אלא לפעמים מנסים שלא כדין.

הדבר הגרוע יותר מטיפש הוא חכם שמנסה להתנהג כמו טיפש.

והדבר הגרוע משניהם הוא, טיפש שמנסה להתנהג כחכם.

– שעה דוחקתו,  "כל הדוחק את השעה  רבותינו למדו אותנו 
וכל הנדחה מפני השעה – שעה עומדת לו" )עירובין י"ג ע"ב(.

גם אם ישנה הזדמנות מדהימה, אם אתה לא יכול לעמוד בה, 
אם זה משהו שיפגע לך בכלכלה האישית, יפגע לך ביום יום, 
האשה  עם  הערב  בארוחת  לך  יפגע  הזמנים,  בלוח  לך  יפגע 

והילדים, זה לא משהו שנועד לך.

בקרוב  בפניך  תבוא  תמתין,  מידי,  עמוקים  למים  תקפוץ  אל 



יכול בריכה  שאתה  מים  רדודים,  מים  עם 
לחיות בהם די טוב.

הגיעה  אם  מידה,  באותה 
שאתה  בריכה  אותה  בפניך 
ולחיות  אליה  לקפוץ  יכול 
על  להישאר  תעז  שלא  טוב, 
גדות הבריכה ולומר: "עוד לא 

הגיע הזמן לקפוץ".

כי זה הזמן שלך!

ולעשות וכאן  לקפוץ  עליך   מוטל 
כפי יכולתך.

כי בדיוק כמו שמי ש"נדחה מפני השעה שעה עומדת לו", כך 
אותו אחד ש"השעה עומדת לו" ולא יתן לשעה את ההזדמנות 
לו  תהיה  לא  וכבר  מפניו  תחמוק  הזו  השעה  שלה,  האמיתית 
ושיווע זקוק  היה  לה  הצלחה  לאותה  לחזור  שניה   הזדמנות 

 כל כך.

בימים האלה הולכים בעינים פקוחות, מתייעצים בדעת תורה, 
מתייעצים עם אנשי מקצוע, משלבים את ההחלטות יחד, ורק 

אז קופצים למים.

ולעולם, לעולם לא נשארים עצלנים על גדות הבריכה.

לבית  וחוזרים  הנכונים,  הדגים  את  מרימים  שוחים,  קופצים, 
לחיים טובים ולשלום.

ברוכים תהיו!

לשייש ויקהל פקודי כ"ה אדר תשפ"א

הבחירות בפתח, ויש משהו שעלול לסבך 
את העניינים

שלום וברכה מורי ורבותי!

אנחנו בתקופת הבחירות, והיא רדומה במקצת.

כולם כבר מרגישים שפעם ראשונה, שניה, שלישית ורביעית, 
שאיתן  אנרגיות  אין  לחדש,  כחות  אין  שכבר  משהו   זה 

ניתן לפרוץ.

אבל שימו לב טוב!

רבותינו מלמדים אותנו )שבת נ"ד ע"ב( שאדם שיכול לעשות 
אנשי  בעוון  עושה, נתפס  ולא  משפחתו  לבני  טוב  משהו 

משפחתו.

באותה מידה, אם הוא יכול להועיל 
מועיל, הוא  ולא  העיר  בני  לכל 

נתפס בעוונם.

על  השפעה  לך  יש  אם 
עליו,  השפעת  ולא  מישהו, 
זה לא שלא עשית טוב, אלא 

ביצעת פשע.

אם יש מישהו מעל גיל שמונה 
בחירה  זכות  לו  שיש  עשרה 
יכול  והוא  הנוכחיות,  בבחירות 
להצביע למה שאתה תאמר לו כי יש לך עליו השפעה, ואתה 
לא עושה את זה כי אתה עצלן, כי אתה חושש, כי אין לך את 

הכח לפתוח חזית נוספת.

באותו רגע, כל מה שיקרה ב"זכות" ההצבעה שלו, נזקף לחובתך.

"הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך ְוֹלא ִתָשּׂא ָעָליו ֵחְטא" )ויקרא יט, יז(.

בדרכי נועם, חובה על כל אחד ליישר את כל הסובבים אותו.

ובפרט במעשה אחד שאמור להשפיע על עם שלם, על ארץ 
שלימה, על הארץ המובטחת, "ֶאֶרץ ֲאֶשׁר... ֵעיֵני ה' ֱאֹלֶהיָך ָבּּה 

ֵמֵרִשׁית ַהָשָּׁנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשָׁנה" )דברים יא, יב(.

אוזרים כגבר חלציים )ע"פ איוב לח, ג - מ, ז(, שוכחים מהעצלות, 
שוכחים מהעבר, ושוכחים שהמדובר הוא בפעם הרביעית.

שיש  יודעים  שאנו  הנכונים  לאנשים  ניגשים  למים,  קופצים 
למפלגות  להצביע  עליהם  משפיעים  עליהם,  השפעה   לנו 

הנכונות והטובות –

אלו שישמרו על צביונה של מדינת ישראל,

אלו שיגרמו לנו לעתיד טוב יותר,

אלו שישמרו על המסורת, על הערכים,

אלו שידאגו גם לחלשים,

ואלו שבאמת יעשו ככל יכולתם בכדי להפוך את העם המובחר 
שלנו לעם מובחר הרבה הרבה יותר.

בהצלחה רבה לכולנו,

וברוכים תהיו!

רביעי ויקהל פקודי כ"ו אדר תשפ"א

ואם הבטיחו לך "על האש" והביא רק 
"ממולאים"? הלקח ושכרו!

שלום וברכה מורי ורבותי!

מה קורה לאדם שבטרם הגיע לביתו התקשר אליו הילדון הקטן 
אותך,  הפתיעה  הערב  אמא  דחוף!  בוא  לו: "אבא  ואמר  שלו 
הכינה את מה שאתה הכי אוהב, היא הכינה לך היום 'על האש'"?

הוא מגיע לביתו, כולו מרוגש, מיצי הקיבה שלו כבר מכוונים 
כוסף הוא  ואליו  כך,  כל  אוהב  הוא  אותו  הנכון  האוכל   לכיוון 

 כל כך.

והנה כאשר הוא מגיע לביתו הוא רואה שלושה ממולאים בתוך 
סיר על גבי הכירה, הדבר האחרון שהוא אוהב, והדבר האחרון 

עליו פינטז כל הדרך לבית.

מה קורה אז?

הוא מתמלא באכזבה אדירה, הוא פונה לבנו ואומר לו: "בני 
היקר! למה ככה אמרת לי?".

והבן אומר לו בתום ילדותי "כביכול": "אבא! ממולאים בתוך 
סיר זה גם משהו שמניחים על גבי האש...".

האם יש סיכוי שהממולאים הללו יהיו טעימים לך?

את  סיטואציה  בכזו  תאכל  שכאשר  סיכוי  יש  האם 
הממולאים תרגיש באמת טוב עם עצמך?

ברור שלא!

היו לך ציפיות גבוהות מידי, ונחתת על הקרקעית.

מה קורה במקרה הפוך, כאשר בנך מחייג אליך ואומר: "אבא! 
אמא הכינה היום את הדבר שאתה הכי לא אוהב, אמא הכינה 

היום ממולאים".

ואתה מגיע לבית ואתה רואה בדיוק את הסטייקים הדרושים, 
וחלומותיך,  שאיפותיך  פסגת  שהם  אלו 

נמצאים על גבי המנגל.

בנך: "למה  את  שואל   ואתה 
ככה אמרת?".

רוצה?  אתה  לך: "מה  אומר  והוא 
כל סטייק כאן ממולא בשומן, ואין 

ממולא יותר ממנו...".

מה קורה ברגע זה?

לחיכך  ערב  יהיה  הסטייקים  של  הטעם 
ותחוש כאילו אתה נמצא בגן עדן.



כי באת עם ציפיות נמוכות כל כך, וקיבלת את הדבר המדהים 
והיפה כל כך.

האוכל  את  מקבל  והיית  לבית  מגיע  היית  אם  קורה  מה 
 הממוצע, השגרתי, היום יומי, לאחר ציפיות גבוהות, או לאחר 

ציפיות נמוכות?

יותר, כך האכזבה תהיה  גבוהות  יהיו  ברור שככל שהציפיות 
גדולה הרבה יותר.

זה נכון בבית וזה נכון בחיים.

זה נכון במקום העבודה, וזה נכון בכל מקום בו אנחנו מבקרים.

שלנו  האכזבות  כך  יותר,  גבוהות  שלנו  שהציפיות   ככל 
גדולות יותר.

כאשר אתה רוצה באמת לא להיות מאוכזב, תשתדל ממש לא 
לצפות לשום דבר.

פעם  בכל  ותופתע  לקבל,  דעת  על  לא  לתת,  דעת  על  תגיע 
מחדש מהדברים הקטנים של החיים ומהטעימות המדהימות 

שיפתיעו אותך אך ורק לטובה.

ברוכים תהיו!

חמייש ויקהל פקודי כ"ז אדר תשפ"א

לא תמיד הבעיה שלו היא "שלום בית", 
לפעמים אין לו שלום עם עצמו

יום חמישי, היום של שלום הבית שלנו!

ושימו לב טוב!

ישנם אנשים ששואלים: "איך אני יכול לשפר את בן משפחתי, 
את שכני, את חברי, שמתנהג בצורה לא ראויה לרעייתו?

וכמה שהסברנו, כמה שדיברנו, זה לא עוזר.

איך אני יכול להפוך אותו לבעל טוב יותר?

איך אני יכול, בצורה עקיפה, לגרום לו להיות האדם המושלם 
שכיף להיות בסביבתו?".

אז שימו לב טוב רבותי!

הבעיה שלנו האמיתית עם הבעלים הבעייתיים זה לא שהם לא 
יודעים מה זו אשה, וזה לא שהם לא יודעים איך להתנהג לאשה 

או איך לנהל בית.

זה ממש לא נכון.

נמוכים, הבעיה שלנו איתם, שהם פשוט אנשים 
אנשים חלשים, אנשים בעייתיים.

היא,  גדולה  הכי  והראיה 
רק  מסתדר  שלא  אדם   שאין 

עם אשתו.

רק  שמתנהג  אחד  אותו 
בצורה איומה ונוראה לרעייתו, 

לכל  צורה  באותה  מתנהג 
הסובבים אותו.

ההבדל היחיד הוא, שלא כבר אין 
ברירה והיא מגיעה להתלונן.

כל היתר, מנסים או להשלים עם זה כי הם צריכים את כספו 
לו, או לחילופין סוטים מדרכו  או את הדברים האחרים שיש 
והופכים לקבל חברים אחרים שלא יתקלו חלילה וחס באותו 

אדם רע מעללים ולו פעם אחת נוספת במהלך חייהם.

אמור  לא  אתה  אדם,  לשנות  מנסה  אתה  שכאשר  אומר  זה 
לשנות את שלום הבית שלו.

אתה אמור לנסות לשנות את האדם בעצמו.

אתה אמור להפוך אותו לאדם טוב יותר.

אתה אמור לדבר איתו על ערכים גבוהים יותר ממושגיו כמו 
ענווה, גנות הגאווה והכעס, וכל מה ששייך לאדם שהופך אותו 

ואת כל הסובבים אותו לאנשים שחיים בגן עדן עלי אדמות.

השקעה  היא  בית'  'שלום  שנקרא  ספציפי  בנושא  ההשקעה 
יודע  ולא  וטוב, שרק הסתבך בפרטים,  נורמלי, מיושב  לאדם 

בדיוק מה האשה רוצה ואיך מתנהגים אליה.

אבל כאשר הוא מתנהג בצורה מושחתת, כאשר הוא מתנהג 
בצורה לא ראויה, לא זו הבעיה.

חסר לו באדם שבו.

בדיוק כמו אדם שדוהר עם רכבו על גבי המדרכה, לא חסרים 
לו עוד כמה שיעורי נהיגה, חסרים לו שיעור בבן אדם.

להתנהג  יוכל  לא  לעולם  כאדם,  להתנהג  יודע  שלא   אדם 
כבעל טוב.

השלב הראשון לשלום בית הוא לבדוק שהאדם שנמצא בפנינו 
הוא אדם.

ללמד אותו איך מתנהג אדם, ורק לאחר מכן להפוך אותו לבעל 
מושלם ואיכותי.

ברוכים תהיו!

ישיש ויקהל פקודי כ"ח אדר תשפ"א

ישנה אפשרות לשמוע גם את מה שלא 
נאמר, בהצלחה!

שלום וברכה מורי ורבותי!

ערב שבת שלום, שבת פרשיות ויקהל ופקודי.

ושימו לב טוב!

המושג  לראשונה  מופיע  קודמות,  ובפרשיות   בפרשתנו 
"חכם לב".

"ַוִיְּקָרא ֹמֶשׁה ֶאל ְבַּצְלֵאל ְוֶאל ָאֳהִליָאב ְוֶאל ָכּל ִאיׁש ֲחַכם ֵלב" 
)שמות לה, ב(.

מי הם חכמי הלב?

הלא משכן החכמה הוא במח!

אם כך, מה היא אותה חכמת לב שהתברכו בה בוני המשכן?

המשנה במסכת שקלים )פ"ה מ"א( מספרת שמרדכי בלשן, 
שלפי מיטב ומירב הדעות המדובר הוא במרדכי היהודי, היה 
משכיל להבין אנשים גם כאשר דיבורם לא היה ברור, או גם 

כאשר הם לא היו מוציאים מילה מהפה.

מכך אנחנו לומדים שבעוד האדם החכם, כאשר השכל נמצא 
במוחו, והחכמה נמצאת באותו שכל, מצליח להבין מה נאמר 
ומה נכתב, הרי שאותו חכם לב מצליח להבין גם מה שלא נאמר 
ומה שלא נכתב, ויהיו כאלה שיקראו לכך 'אינטליגנציה רגשית'.

רצה הקדוש ברוך הוא שכל מי שתורם למשכן, יתכבד ותתכבד 
תרומתו אך ורק לפי הכוונה שלו, לא לפי המשקל שלה, לא לפי 

הערך הפשוט והגשמי שלה.

לב,  לחכמי  פה  זקוקים  היו  ולכן 
את  תורם  מי  שידע  אחד  לאותו 
מתוך  הגדולה  הזהב  חתיכת 
חן  למצוא  ורצון  התלהבות 
מכל  וגאווה  רבינו  משה  בעיני 
בני ישראל, ומי תורם את טבעת 

היהלום הקטנה שקבלה רעייתו 
ליום הנישואין, לשם שמים, ולמען 

שמו באהבה גרידא.



פי  יודע להבחין על פי המעשה, על  לב, הוא  יש חכם  כאשר 
תנועות הידיים, על פי הבעות הפנים, מה גורם לך לעשות זאת.

מאשר  יותר  למשכן  לבחור  הוא  ברוך  לקדוש  שגרם  מה  וזה 
חכמי ראש, את חכמי הלב, את אותם שיודעים לאבחן גם מה 

שלא נאמר, וגם מה שלא נכתב.

ושימו לב טוב!

זה נכון עכשיו וזה נכון לכל אחד בחיינו הפרטיים.

אם אכפת לך מאנשים אחרים, אם תרצה באמת להבין אותם, 
אזי תהיה חכם הרבה יותר ותצליח להבין גם מה שלא נאמר, 

ומה שלא נשמע.

וזו חכמת הלב שהייתה לשלמה המלך שגרמה לו להבין אפילו 
את שפת החיות, העופות והעצים )מלכים א ה, יג(.

כי כאשר הוא רוצה באהבה אמיתית להבין מה חסר לאותו יצור 
שנמצא מולו, הוא מבין גם ללא מלים.

יזכה לבית אחר, לחברה אחרת, לחיים אחרים,  מי שיזכה לכך, 
ולאושר תמידי לעבודתו יתברך.

היומי  החיזוק  צוות  ומכל  ממני  ומבורך  שלום  שבת  ברכת 
העולמי, האוהב, מעריך, מוקיר, מעריץ ומה לא?

וברוכים תהיו!

מוצ"ש ויקהל פקודי כ"ט אדר תשפ"א

יש סיכוי שאתם הורים לילדים ניצולי 
שואה? בואו נבדוק!
שלום וברכה מורי ורבותי!

שעת חינוך הילדים שלנו.

זוכים  אנחנו  זה  פי  ועל  עצמנו,  את  מחנכים  שאנחנו  סיכמנו 
בעזרת ה' לילדים מחונכים.

והיום נדבר על משהו קצת עמוק, קצת בעייתי, וקצת באיחור.

ואני אסביר כלפי מה הדברים אמורים.

דיברנו כמה פעמים על כך שילד מחנכים על ידי חום ואהבה.

"ילד" מחנכים על ידי גישה חיובית.

"ילד" לא מחנכים על ידי אלימות, ולא על ידי איומים.

כי כך זוכים לכלבים מאולפים ולא לילדים מחונכים.

ושימו לב טוב!

מה קורה אם השנה בדיוק נפל על הבן שלך מורה קשוח ואכזרי?

מה קורה אם הבן שלך נכנס למסגרת לימודים קצת בעייתית?

אתה בשנה הזו לא יכול להוציא אותו, מכל סיבה שלא תהיה.

אבל אתה שם לב שכאשר אתה מתנהג אליו ברוך, הוא מנצל 
את הרוך הזה בשביל להתנהג לרעה.

יכול לפרוץ את הגדרות מול אותו מורה, כי  כלומר, הוא לא 
המורה ההוא מאוד קשוח ומפחיד.

ונחמד,  רך  כך  כל  טוב,  אבא  שאתה  בגלל  אתה,  דווקא  אבל 
הוא  איתך  נצמא  שהוא  השעות  בכל  אליך,  ששייך  מה  בכל 
בדברים  גם  מתפרק  הוא  ושם  רוצה,  שהוא  מה  לעשות  יכול 
 שהוא היה צריך להתפרק באותה מסגרת או תחת שבטו של 

אותו מורה.

להיות  אמור  אתה  הזו,  בתקופה  הזו,  שבשנה  אומר  זה  האם 
קשוח יותר?

האם זה אומר שבתקופה הזו מותר לך לאיים יותר?

האם זה אומר שבתקופה הזו מותר לך לדבוק בהתנהגות של 
אותו מחנה ריכוז בו לומד הבן שלך בשעות היום?

שים לב טוב!

אין היתר להמית שואה על ילד שבלאו הכי קיבל את השואה 
הזו במהלך היום.

להיפך!

סופג  זה  בזכות  אתה  אם  גם  והענוג,  הרך  להיות  אמור  אתה 
דברים שלא מגיעים לך.

גם אם רמת האמון שלך בבן שלך נפגעת, וגם אם אתה רואה 
שכל סיכון אפשרי נשבר על ידו, בגלל שכיום אתה יודע שהוא 
עובר תקופה קשה, ודווקא בגלל זה אתה אמור לעמוד לימינו, 

אין לך את הזכות להתנהג איתו ביד קשה.

להיפך!

כך  צודקת,  שאינה  בצורה  שם,  מגיעה  הקשה  שהיד  ככל 
גם  ויותר  יותר  להיות  צריכה  כאן  הרכה  בצורה היד 

שאינה צודקת.

את התמיכה הנפשית הזו אתה אמור 
להביא לבנך עד שיסיים את התקופה 
דף  לפתוח  ויוכל  הזו   הארורה 

חדש בחייו.

לו:  אומר  בעצם  אתה  לא,  אם  כי 
"אתה נמצא במחנה ריכוז, אבל אין 

אתה  משם  כי  אליו.  לברוח  בית  לך 
חוזר חזרה לאותו מקום שמתנהג אליך 

בדיוק כמו באותו מחנה ריכוז".

ר ילד שחי בין שני מחנות ריכוז, יהיה לו קשה מאוד  ו ז ח ל
לחיים לאחר מכן.

ילד שיש לו בית חם ואוהב, יצליח להתגבר, ובעזרת ה' תזכה 
אתה ובנך לצאת מאותו מחנה ולהתחיל לפתוח דף חדש מתוך 

ברכה, שפע והצלחה.

ברוכים תהיו!

e@10001000.co.il להקדשת העלון לע"נ יקיריכם, או להבדיל לרפואה, להצלחה, לישועה ולכל עניין אחר, כתבו לנו


